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1 Obecné

Uzavírací armatury musí být přepravovány a skladovány v mírně pootevřené poloze s nestlačeným těsnicím elementem (pogumovaný 
klín, těsnění nože, pryžová manžeta disku, apod.).

Dle typu konstrukce musí armatury spočívat ve stabilní poloze vleže na jedné z přírub, ve stoje na patkách přírub nebo na závitových 
tyčích (montážní vložky) tak, aby nemohlo dojít k jejich převrácení nebo poškození funkčních částí.

Armatura osazená ručním kolem, řetězovým kolem nebo pohonem musí být vypodložena (např. dřevěnými hranoly) tak, aby na spojení 
armatury s pohonem nepůsobila příčná zatížení.

Je-li na paletě vyskládáno více výrobků, musí být proloženy (např. kartonem) tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému oděru.

Ochranné protikorozní povrstvení a pryžové díly musí být chráněny před poškozením a vnějšími vlivy prostředí, jinak nelze dlouhodobě 
garantovat jejich funkční vlastnosti.  Vyvarujte se zejména dlouhodobého vystavení UV záření (tj. přímého slunečního světla).

2 Doprava

Během přepravy za specifických klimatických podmínek (např. doprava do zámoří) se řiďte Mezinárodními standardy pro fytosanitární 
opatření č. 15 (ISPM 15).

Pro přepravní účely je možné zpáskovat více palet do jednoho celku - balíku. Palety musí být na kamionu zabezpečeny upínacími pásy 
(tzv. „kurtnami“).

3 Skladování

Armatura musí být uložena mimo přímý dosah zdrojů tepla na suchém větraném místě ve stabilním prostředí s rozmezím teplot od -20 °C 
do +50 °C. Pokud je armatura skladována za teploty nižší než 0 °C, musí být před instalací pomalu ohřáta alespoň na +5 °C.

U armatur osazených pohonem musí být při skladování dodrženy i podmínky uvedené v dokumentaci daného pohonu.

Ochranné kryty spojů a přírub a obalový materiál odstraňte z armatury až bezprostředně před instalací.

Při dlouhodobém skladování je třeba v max. půlročních cyklech provádět kontrolu konzervace armatury a dle potřeby ji obnovit.

4 Manipulace

Pokud byly při přepravě palety zpáskovány do balíku, musí být balík vyložen z vozidla jako celek. Pásky je dovoleno odstranit až po 
vyložení.

S europaletami a půlpaletami manipulujte standardním způsobem. Atypické palety nabírejte pomocí vysokozdvižného vozíku na jejich 
delší hraně tak, aby nemohlo dojít k převážení či vysypání výrobků, tj. ze strany většího zatížení. Obsluha vysokozdvižného vozíku musí 
mít odpovídající školení.

Při manipulaci či pro usnadnění montáže je možné použít textilní vazáky odpovídající hmotnosti armatury (viz příslušné kat. listy). Použití 
kovových vazáků by mohlo vést k poškození protikorozního povrstvení armatury, a proto není dovoleno.

Standardně mohou být popruhy vedeny pod tělesem armatury nebo skrz ocelová závěsná oka, kterými jsou osazeny armatury velkých 
jmenovitých světlostí. U regulačních ventilů slouží k vedení popruhů speciální otvory předlité na tělese armatury.

Armatura nikdy nesmí být zavěšena za ruční kolo nebo za pohon. 

Pokud byla armatura dodána v dřevěné bedně, berte v úvahu polohu jejího těžiště (vyznačeno na bedně).
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